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Kapitel 1 –Generelt
1.1.1 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer
Udpeges af
Grønlands Arbejdsgiverforening
handelskibe
Royal Greenland
Royal Arctic Line
Departementet for Insfrastruktur
og Sundhed
Departementet for Jagt, Fiskeri og
Landbrug
KNAPK
Grønlands Arbejdsgiverforening
fiskeskibe
Medarbejder repræsentant Nuuk
Medarbejder repræsentant Paamiut

Navn
Mike Høegh

Funktion
Bestyrelsesformand

Mika Heilmann
Hans Peter Poulsen
Anders May

Medlem
Medlem
Medlem

Tanja Andersen

Medlem

Nikkulaat Jeremiassen
Bent Salling

Medlem
Medlem

Eydun Jakobsen
Karl Egede Petersen

Medlem
Medlem

Bestyrelsen udpeges af arbejdsmarkedets organisationer efter reglerne fastsat i
Imarsiornermik Ilinniarfik’s vedtægt. Bestyrelsen leder Imarsiornermik Ilinniarfik, og er
Imarsiornermik Ilinniarfiks øverste myndighed, og har det overordnede ansvar for skolens
drift, herunder skolens faglige og økonomiske aktiviteter og skal forvalte skolens midler så de
bliver til størst mulig gavn for skolens formål. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at
bestemmelserne for skolens virksomhed overholdes, og har ansvaret for skolens samlede
virksomhed, og for opfyldelsen af resultatskontrakten. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse
på den daglige undervisningsvirksomhed. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit
virke.
Bestyrelsen fastsætter de overordnede retningslinier for skolens virksomhed, herunder
målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander. Forstanderen skal have relevant
erhvervserfaring og relevant uddannelsesmæssig baggrund.
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Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier for forstanderens virksomhed og kan
bemyndige forstanderen til i et nærmere omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.
Bestyrelsen er overfor Naalakkersuisut ansvarlig for uddannelsernes faglighed, herunder for
indholdet af uddannelserne , iværksættelse af nye uddannelser og initiativer til nedsættelse af
eventuelle udvalg i forbindelse med uddannelsesmæssige opgaver.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver uddannelse.
Bestyrelsen træffer afgørelse om:
•
•
•

•

Godkendelser af virksomheder til praktik.
Godkendelse af beskæftigelse i udlandet
Godkendelse af merit og afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og
elevers fritagelse for dele af skole- og praktikuddannelsen på grundlag af
anden undervisning eller beskæftigelse
Nedsættelse af uddannelsesudvalg, med henblik på rådgivning om
uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau og uddannelsernes
overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og de politiske målsætninger
på området.

